
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 5 oktober 2009 

 

Närvarande              Karin Michols, Barbro Andréason, Bengt Ekström, Pia Ekström, 

Ordinarie :               Gun Eriksson, Gustaf Lagerby, Britta Lundberg, Kerstin Stafås 

                                 Hans Thors 

   

§ 99    Öppning        Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 100 Justerare        Barbro Andréason utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 101  Dagordning   Dagordningen godkändes. 

 

§ 102 Föregående     Protokollet från  föregående sammanträde  2009-09-07  utan anmärkning 

          protokoll         förutom ett stavfel, KPF  i st.f  KPR Det  lades till handlingarna. 

 

§ 103  Inkomna      a. En medlem  har skrivit att han vill ha mera spaltutrymme  i SPF-Nytt                 

          skrivelser          angående  förmåner som SPF-medlemmar åtnjuter. (erhålls i brev till 

                                   nytillkommen medlem och framgår även av Veteranen).      

                               b .Sammanställning  från distriktsstyrelsen av data om  kommunernas 

                                   åldersmässiga  befolkningssammansättning i Dalarna. 

                               c. Kerstin Stafås har muntligen fått yrkande från medlem som önskat 

                                   bättre   belysning i kommunen när lågenergilampor kommer till 

                                   användning.                                                                                

                 

.§ 104  Rapporter   a. Ekonomisk 

                                  Kassören hade lämnat ordföranden  ekonomisk rapport 2009-10-01 

                                  Kassa                     1 637:- 

                                  Plusgiro                    20 634:- 

                                  Nordea, Sekura                  190 985:- 

                                  Bankmedel                  273 774:- 

                                  Obetalda räkningar                      8 954:- 

                                  Nettobehållning                       478 076:- 

                               b KPR 

                                  Inget speciellt nytt. 

                               c.. Ordförande 

                                   Deltagit i informationsmöte om Volontärbyrån. Föreningar anmäler 

                                   behov av volontärer till Volontärbyrån. Villiga volontärer anmäler sig   

                                   till byrån. 

                               d..Väntjänsten 

                                  1. Cittragruppen fortsätter sitt spelande på de olika boendena. 

                                  2. Gun Eriksson hade inhandlat  nödvändigt porslin ,muggar, till 

                                      Björken  Kopparstaden håller inte med sådant.. 

                                  3. Inbjudan till ”Kompetenscentrum”. Avser utredning av anhörigstödet. 

.     Sammankomster på ett flertal orter. För Falun skulle Stockholm vara 

      närmaste ort och tidpunkten 3 december. Falubygdens SPF  anser det 

      ej nödvändigt att deltaga. 

  4. Kommunen anordnar ”Kvalitetsvecka” i Folkets Hus 17-19 november 

      2009  Omvårdnadsförvaltnigen är arrangör. Väntjänsten kommer att 

       vara med för att visa SPFs verksamhet. 



 

                               e. Övriga    

                                   Påpekande har gjorts att det bör finnas skylt på  husfasaden så att man 

                                   lätt hittar till vårt kontor. Åtgärdas efter kontroll om eventuella 

                                   myndighetskrav på placering och utseende.. 

 

§ 105.Utvärdering    Samarbete med PRO har diskuterats. Anses ej intressant.. 

          av vecka 37    Lilltorpsdagen i synnerhet är en marknadsföring av SPF. Man vill få 

                                 med medlemmar i aktiviteter och få nya medlemmar För sådana utan 

                                 möjlighet att ta bil finns bussar. Detta med aktuella busstider bör stå i de 

                                 annonser som sätts in i FK och DD. Annonserna bör fortsättningsvis 

                                 vara efter text för att få ned kostnaderna väsentligt. Även Annonsbladet 

                                 bör ha  annons och få inbjudan att skriva något... 

                                 Kostnaderna för veckan var ca 12 000:-   

                                 Deltagarantalet var ca 450, varav ca 200 på Lilltorpet , 150 på Missions- 

                                 kyrkan, 60 på Björken,20-25 på Tersen och 12 på Friskis&Svettis.   

 

§ 106 SPF-Nytt      Kostnaderna diskuterades. Framkom att momskostnader torde tillkomma 

          i färg              på angivna belopp. Huruvida dessa kostnader kan dras av i vår  verk- 

                                samhet skall Gustaf Lagerby utreda Styrelsen är i princip positiv till 

                                utförande i färg och omfattning 40 till 44 sidor. Anbud föreligger för en 

                                omgång men vad kan priset bli för ett helt år. AU beslutar efter ytterligare 

                                besked om premisserna. 

 

§ 107 Bästa            Inbjudan om deltagande i ”tävling” beträffande rubricerade .Den känns 

         kommun        abstrakt. Kommunen har folkhälsoveckan, val av omvårdnad , kvalitets-.              

         för äldre        vecka och KPR –verksamhet. KPR- gruppen får arbeta med frågan för att 

                               eventuellt få med något om  Falun 

 

§ 108 Nästa           Nanna-Lisa Gilén talar. Hon får blommor plus blomstercheckar. 

         månadsmöte Hans Thors talar om friskvård och Barbro Andréason om teater. 

 

§ 108 Mottagning  19 oktober kl 13.30 hålls informationsmöte för nya medlemmar. Styrelsen     

          av nya med- ser till att fördela sig vid de olika borden. Möteskommittén aktiveras. 

          lemmar         SPF –nålar inhandlas av ordföranden. 

 

§ 109 Verksam-     Verksamhetsplaneringen för år 2010 genomgicks vid 

          hetsplan        kommittéledamötenas träff 24 augusti på Samuelsdals golfklubb. 

                               Begäran om budget görs från de olika  kommittéerna. En lunch per år 

                               kan beviljas. 

 

§ 110 Verksam-     Planering för årets verksamhetsberättelse skall  göras. Mall skickas ut 

           hetsbe-        för textformat, stil etc .Berättelserna kan av naturliga skäl inte göras 

           rättelse        före årets slut men gärna förberedas. 

 

§ 111 Nästa möte   Måndagen den 2 november kl 09.30. Styrelsen äter lunch efteråt. 

 

§ 112 Övriga          Barbro Andréason frågade om Selma Lagerlöfspjäsen Liljecronas hem 

          frågor           var av intresse. Föreställning 7 november. Tas upp på månadsmötet. 

 



 

§ 113 Avslut          Karin Michols tackade för visat intresse och mötet avslutades. 

 

                               Vid protokollet 

 

 

                               Bengt Ekström 

                               Sekreterare                  Justerat      

        

 

                                                                 Karin Michols                          Barbro Andréason 

                                                                 Ordförande 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


